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продукції тваринництва"  
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Місце дисципліни в навчальному плані - вибіркова, цикл професійної 

підготовки. 

Загальний обсяг дисципліни: 90 годин 3 кредити ЄКТС. 

Мета вивчення навчальної дисципліни: «Сільськогосподарське 

дорадництво» - сформувати у студента систему знань і навичок 

сільськогосподарського  дорадництва, підкреслити роль спеціалістів 

аграрного профілю як консультантів системи,  набуття  ними сучасних 

теоретичних знань та практичних навичок з питань організації ведення 

сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні.  

Завдання навчальної дисципліни: оволодіти основами інформаційно-

консультаційної (дорадчої) діяльності, основними методами консультування, 

організацією інформаційно-консультаційної роботи.  Знання та практичний 

досвід, що будуть отримані в процесі вивчення курсу, дозволять  розширити  

можливості  слухачів  в  організації  та  задоволенні  потреб 

сільськогосподарського  виробництва  у  підвищенні  рівня  знань,  

впровадженні нововведень, використанні з цією метою ефективних 

інформаційних технологій.  

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Роль дорадництва в розвитку сільськогосподарського 

виробництва. Історичний огляд та основні моделі агроконсалтингової 

діяльності в провідних країнах світу 

Тема 2. Місце дорадництва в системі управління АПК України та його 

інформаційного забезпечення 

  Тема 3 Методи інформаційно-консультаційної (дорадчої) діяльності та 

особливості їх застосування  

Тема 4. Мотивація дорадчої діяльності 

Тема 5.  Навчання дорослих    

 Тема 7   Організація впровадження результатів наукових досліджень та 

інновацій у виробництво 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності: 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  



Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення через пошук, обробку та аналіз інформації з різних 

джерел. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Фахові компетентності:  

Здатність планувати та проводити моніторинг виробництва, переробки і 

зберігання продукції тваринництва для створення конкурентоспроможної 

галузі.  

Здатність володіти правовими, законодавчими та нормативними актами, 

що регламентують підприємницьку діяльність в галузі тваринництва. 

Програмні результати навчання: 

Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у 

роботі із новими технологіями, та у невизначених умовах 

Вміти проводити моніторинг світового агровиробництва, знати 

чинне законодавство України в галузі виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

Уміти проводити економічні розрахунки технологічних процесів 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

Демонструвати розуміння особливостей фахової діяльності та 

функціонування галузевих виробничих структур у сучасних умовах 

господарювання. 

Демонструвати здатність професійно діяти при розробці та 

реалізації заходів щодо підвищення ефективності виробництва 

продукції тваринництва.  

 Уміти реалізовувати заходи щодо адаптації, впровадження 

кращого закордонного досвіду у вітчизняні технологічні процеси 

виробництва і переробки продукції тваринництва 

 

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин6 90 год 

Кількість кредитів: 3 

Форма семестрового контролю: залік 

 

 

 


	Тема 4. Мотивація дорадчої діяльності
	Тема 5.  Навчання дорослих

